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•Shih Ho-לנגוס במשהו 

 

.  עם משהו שתקוע בין השיניים, ההקסגרמה מייצגת פה פתוח"•

יש לנשוך  , כדי להפגישן. כתוצאה מכך השפתיים אינן יכולות להיפגש

 Wilhelm.H.."בכוח דרך ההפרעה



 Yang Ming -מערכת הקיבה והמעי גס

 



 אינדיקציות מסורתיות-קוזו

 Yin Qiמעלה את ה •

 מסייע לעיכול•

 מנטרל השפעת אלכוהול•

 מטפל במצבים מאניים•

 מטפל ביציאות דמיות•

 מווסת פעילות המעי הדק•

אבקת הצמח מווסתת יציאות  •

 ושתן

 במאקרוביוטיקהYINמוגדר כ •

 Geעיסוק בצמח •

'  טמפ, חריף, מתוק•

מיץ השורש  . נייטראלית

 הוא קר מאוד

 (?סוכרת)למכלות מכלות •

 חום•

טיפול בחלק הגבי של הגוף  •

(TAI YANG) 

 כאבי פרקים ושרירים•

 סתירת רעלים•

 



 מחקר -קוזו

, Daidzein  ,Puerarin ,Genistein: מרכיבים פעילים ידועים•

Formononetin ,Glycitein ,Kakkalide פוליסכריד ממריץ חיסוני  :

PLP 

 השפעה קלה של הגברת תשומת לב בנשים במנופואוז•

 (לטיפול בלחץ דם) In Vitroהשפעה אנטגוניסטית על רצפטור ביטא •

 הגברת עמידות לגלוקוז ואינסולין בחיות מעבדה  •

 שיפור צפיפות עצם בחיות מעבדה•

 ללא שפעול לימפוציטים, המרצת פעילות מונוציטים•

במעי ובכך עשוי   Tight junction protein ZO-1מגביר פעילות •

 לשפר מצבי מעי דליף ולתמוך בשלמות אפיתל המעי



 אינדיקציות מסורתיות-אומבושי

 י צבא יפן למניעת זיהומי מעיים"שימוש ע•

 מלוח, חמוץ, נייטראלית' טמפ•

 לבלב וראות-טחול, נוזלי גוף, משפיע על דם•

 מכווץ•

 זיהומים, דימומים, שימוש חיצוני לגידולי עור•

 גם של עיכול, שימוש פנימי לדימומים פנימיים•

 לשלשול ודיזנטריה•

 אפילפסיה ואובדן הכרה, פרכוסים•

 ספיגה ירודה, יצירת בסיסיות בדם, שימוש במאקרוביוטיקה לעייפות•

 במאקרוביוטיקה YANGמוגדר כ •



 מחקר-אומבושי

 מכיל טריטרפנואידים שונים•

 עיכוב תנועתיות של הליקובקטור פילורי•

,  מעי גס, שד,פעילות מעכבת התפתחות תאי סרטן כגון סרטן קיבה •

 לאוקמיה וכבד, מלאנומה

 (TNF-α, IL-6, NF-κB)נוגד חימצון ומפחית דלקת במספר מסלולים •



 אומבושי

 מכווץ וסופח•

 ממריץ ומחמם•

 (מחמם עליון)=פרי •

 (אש)=אדום •

 (Prunus)מגיע מצמח מתכתי•

 פרוביוטי•

 קשר לרקמת הדם•

 (נתרן)עשוי להעלות לחץ דם •

 מונע הזעה•

 י הוספה"ריכוז הצמח ע•

 קוזו

 מרפה ומרחיב•

 מקרר•

 (מעי גס)=שורש •

 (מתכת)=לבן •

 (עץ)=מגיע מצמח מתפשט •

 ביוטי-פרה•

 קשר לנוזלי הגוף•

 עשוי להפחית לחץ דם•

 משמש לעידוד הזעה•

 י הפחתה"ריכוז הצמח ע•



 הפעילות המשולבת של המכווץ והמרחיב

 ממריץ קיבה  , מלוח/חמוץ

 ועיכול

 מחטא, (שלשול)סופח 

 

 

 

 ,(בעצירות)מרפה , קריר

 ,  אנטי דלקתי, פרהביוטי

 משקם רירית מעי•

 (כיבים)מרגיע , רירי•

 

 



 אומבושי קוזואינדיקציות והכנת 

 עייפות•

 אנמיה•

 שלשול/עצירות•

 ספיגת מזון ירודה•

 משחק עם היחסים•

 

 



 בהתאם למקורות' קוזו'מזונות 

 :  תכונות•

 קרירים•

 ריריים/מלחלחים•

 מעודדים הרפיה והרחבה של רקמות•

 ביוטיים -פרה•

 תפל/טעם מתוק•

 :  לדוגמה•

,  סויה שחורה וטופו, מאש, קטניות כגון אזוקי, דמעות איוב, שעורה•

   Lab-Labשעועית 

 מרור הגינות, מורכבים כגון חרצית•

,  מלפפון,ליקוריץ,לה'ריג,תרד, קרירים ומלחלחים כגון עלי שסק•

 מלון מר, מלון, אבטיח,בננה

 

 

 

 



 בהתאם למקורות' אומבושי'מזונות 

 :  מאפיינים•

 חמוצים ומלוחים•

 מותססים•

 פרוביוטיים•

 מכווצים  •

 מחטאים•

 אפקט מחמם•

 

 :דוגמאות•

,  שום, כרישה, דורה, דוחן, ר יבש'גינג, מוסקט, ציפורן, שמרי בירה•

 פלפל שחור  , ואני'פלפל סצ, פומלה,אפרסמון, זרעי סוכככיים, חרדל



 סיכום והמשך למידה

 

 

 

 'המרכז לרפואה מסורתית'הרשמה באתר •

 דף המרכז בפייסבוק•

 'תזונה ורפואה מסורתית'קבוצת •

 קורס התזונה למטפלים•
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